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ΠΑΝΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ 
 
Η Πανξυλουργική Ένωση Τριπόλεως πρόκειται να συμμετάσχει σε ένα επιδοτούμενο 100% πρόγραμμα 
της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ με τίτλο «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» 
Η Ένωση καλεί τις επιχειρήσεις μέλη της, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με το οποίο μπορούν να 
αποκομίσουν συγκεκριμένα οφέλη, τόσο οικονομικά όσο και ποιοτικά (κατάρτιση του προσωπικού τους, και 
ενίσχυση σε θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξης συστημάτων κ.λπ.) 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης και να βάλει εργαζόμενους (ή και τον 
επιχειρηματία) να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης που θα σχεδιάσουμε με το ΚΕΚ και τον 
Σύμβουλο με τους οποίους θα συνεργαστούμε 
Τα προγράμματα κατάρτισης θα οργανωθούν σε θέματα που θα επιλέξουμε και θα υλοποιηθούν σε τμήματα 
στα οποία μπορούν να συμμετέχουν 1 ή περισσότεροι εργαζόμενοι από κάθε επιχείρηση. 
Κάθε εργαζόμενος ή επιχειρηματίας που θα συμμετάσχει στην κατάρτιση θα πληρωθεί εκπαιδευτικό 
επίδομα 5,00 ευρώ ανά ώρα θεωρίας, και θα πάρει στο τέλος Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης που είναι αναγνωρισμένος εκπαιδευτικός φορέας στα πλαίσια της Δια Βίου 
Μάθησης. 
 
Κάθε επιχείρηση που θα συμμετέχει στην κατάρτιση θα έχει και οικονομικό όφελος, που εξαρτάται από τις 
ώρες του προγράμματος κατάρτισης και τον αριθμό των ατόμων που θα συμμετέχουν στην κατάρτιση. Έτσι: 
 
Για πρόγραμμα 300 ωρών (180 ώρες θεωρία και 120 ώρες πρακτική) 
Για κάθε άτομο (εργαζόμενο ή επιχειρηματία) που θα συμμετέχει ο προϋπολογισμός αναλύεται: 
Εκπαιδευτικό επίδομα καταρτιζόμενου: 1500,00 (300 ώρες * 5 ευρώ) 
Αποζημίωση επιχείρησης: 1.500,00  
 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης είναι:  
α) η επιχείρηση (και οι συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις) να μην έχουν άλλη χρηματοδότηση / ενίσχυση την 
περίοδο μετά την 1/1/2009 (όριο de minimis της ΕΕ: 200.000 ευρώ),  
β) να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,  
γ) να έχουν έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2008 και  
δ) να συγκεντρώνουν 1-49 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ( που αντιστοιχούν σε απασχολούμενους πλήρους 
απασχόλησης καθόλο το προηγούμενο έτος).  
 
Μπορούν να ενταχθούν και επιχειρήσεις χωρίς να απασχολούν προσωπικό: επιχειρηματίες, ελεύθεροι 
επαγγελματίες, επιτηδευματίες, εταίροι κ.λπ. 
Η Ένωση θα παρέχει στα μέλη του πλήρη και δωρεάν υποστήριξη στην συλλογή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και την σύνταξη και την υποβολή της αίτησης 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο    2710232670 
ΝΙΚΟΣ ΤΟΤΣΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΑΝΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 


